Ho, ho, ho! Wielkimi krokami zbliżamy się do Świąt, więc pojawia się coraz więcej
bożonarodzeniowych reklam, które znajdziecie w tym – na bieżąco aktualizowanym
wpisie.
W momencie pisania posta (17 listopada) pojawiło się już kilkanaście wartych uwagi
(z różnych względów) reklam, ale czy doczekamy się czegoś tak spektakularnego, jak
świąteczny spot Allegro z 2016 roku? Minęły 3 lata, a nadal ta kreacja przychodzi mi
do głowy jako jedna z ciekawszych. Jeśli ktoś nie wie, o czym mowa, spot znajdziecie
pod koniec tego artykułu.
Ok, zobaczmy, co ciekawego w tym roku przygotowały dla nas polskie i zagraniczne marki.
Ponieważ wpis aktualizowany jest na bieżąco, nie ma on charakteru rankingu, kolejność jest
przypadkowa.
Tymbark – TYM, którzy są Ci bliscy, daj coś od siebie!
Na pierwszy ogień spot Tymbark z rodzaju tych, przy których może zakręcić się łezka w oku.
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A wszystko przy zachowaniu rodzinnego charakteru, z którym ta marka chce być kojarzona.
Bardzo przyjemna, ciepła reklama.

FedEx – Gift Box
Tu wzruszeń nie będzie, za to całkiem zabawny, krótki spot o dziecięcej wyobraźni i w sumie
jakże prawdziwy!

Dogs Trust – A dog is for life, not just for Christmas
Tutaj to mi łezka popłynęła nie powiem, bo i temat ważny i piesek uroczy, a piosenka też tu
robi swoje! Bardzo podoba mi się ten pomysł dosłownego zobrazowania problemu poprzez
umiejscowienie akcji na świątecznym stole. Super!

Samsung Galaxy – Connect your Galaxy this Holiday
A tu z kolei kontra do poprzedniego spotu, w której to właśnie zwierzę staje się wymarzonym
gwiazdkowym prezentem. Co prawda jest tu nacisk na adopcję, jednak może się to kłócić
z przekazem różnych fundacji przeciwnym “obdarowywaniu” bliskich zwierzętami.
Zdecydowanie coś dla miłośników Gwiezdnych Wojen, chociaż ja do tego grona nie należę,
a reklamę obejrzałem, nie nudząc się.

McDonald’s UK – #ReindeerReady
Piękna, magiczna animacja od McDonald’s – znów trochę o marzeniach i dziecięcej
wyobraźni. Super realizacja, klimatyczna muzyczka, ciekawe zakończenie i zaskakujące
przejście… Zresztą wystarczy, bo będzie za duży spojler. Zobaczcie i oceńcie sami!

Tymbark – TYM, którzy są Ci bliscy, daj coś od siebie!
Brukselka na świątecznym stole? Wykluczone! Czyli kolejny odcinek przygód Kevina
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Marchewki w świątecznym spocie Aldi UK.

Asda – Let’s Make Christmas Extra Special
A w tym spocie ile magii! Aż dziwne, że to wszystko zmieściło się w jednym słoiku…

Aldi Australia – The Miracle Ham
No tutaj już sam tytuł sugeruje, że ktoś miał pojechany pomysł. No i fajnie, nie wszystkie
świąteczne reklamy muszą być wzruszające. Ładnie zrealizowany spot, taki żeby sobie
po prostu śmiechnąć. I zgłodnieć.

Aldi Szwajcaria – Hüttenzauber (cokolwiek to znaczy)
No no, ktoś tu chce podpaść SAMCOM ALFA i PRAWDZIWYM MENŻCZYZNOM
przed Świętami. Całe szczęście, że to nie spot na polski rynek, bo pewnie byłby bojkot,
a Aldi by się musiał zwinąć z rynku.

John Lewis – Christmas 2019
Dobra dobra, czas na odwieczną walkę John Lewis kontra Sainsbury’s. W tym roku to starcie
w moim odczuciu zdecydowanie wygrywa John Lewis. Cóż, w wieku 27 lat wzrusza mnie
animowany smok. No ale jak ma nie wzruszać, kiedy tak bardzo się stara? Zobaczcie
koniecznie!

Sainsbury’s – Nicholas the Sweep
A może komuś do gustu bardziej przypadnie ten spot? Mnie zupełnie nie porwał, jakoś
w ogóle nie przemawia do mnie tego typu klimat i jak dla mnie kreacje tej marki
z poprzednich lat są zdecydowanie lepsze!
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SOS Wioski Dziecięce – Święta to czas (u)dawania. Zróbmy z nich czas dawania.
Na tym spocie mam ciary! Ważny temat, który dzięki świetnej grze aktorskiej Tomasza Kota
może przemknąć do świadomości odbiorcy w przepełnionym spotami bloku reklamowym.
A o to tu głównie chodzi, by zszokować widza, bo wydaje mi się, że wiedza o sposobie
działalności Wiosek Dziecięcych nie jest zbyt duża. Dobra robota!

Allegro – Album
No i jest! Doczekałem się świątecznego spotu od Allegro. Mimo, że poprzeczka w 2016 roku
została postawiona bardzo wysoko, tegoroczna reklama także wzrusza. Jak podoba Wam się
“Album”?

Podobał Ci się ten wpis? Wróć tu jeszcze, bo to nie koniec! Do Świąt zostało trochę czasu,
a artykuł będzie aktualizowany na bieżąco. Koniecznie sprawdź też najlepsze reklamy
ze świąt 2018 roku oraz ogólne zestawienie 47 najlepszych świątecznych reklam, które
znajdziesz poniżej. Enjoy!

Najlepsze świąteczne reklamy 2018
47 najlepszych reklam świątecznych

Skomentuj
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